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Fundação Gaia – Legado Lutzenberger 
 
 
 

 
Posto Salva Vidas da Praia do  Ouvidor 

continuará referência em Sustentabilidade. 

Modelo de Posto Salva Vidas ambientalmente correto, com 
diversas tecnologias amigáveis associadas, o Posto da Praia 
do Ouvidor foi afetado pelas fortes ressacas. Sua revitalização 
reuniu comunidade e poder público de Garopaba. 

 

Com as presenças do  Secretario Municipal de  Obras, Sr. Luiz 
Bernardo; Comandante da Corporação dos Bombeiros,  Sub - 
Tenente Tércio Tito; Presidente da AMOLIN, Prof. Rui Barcelos 
e  do  Presidente da ASOUVER, Rodrigo, encaminhou-se a 
reforma, feita em regime de parceria. Coube à Prefeitura  o 
suprimento de materiais para reforma e à ASOUVER, tintas e 
equipamentos de segurança. O Gaia Village continuará 
disponibilizando a energia com um sistema suprido por  
painéis fotovoltaicos,  operação e orientações de uso do 
banheiro seco e do sistema de recolhimento de coleta e uso 
da água das chuvas, garantindo assim a continuidade deste 
modelo  único de Posto Salva Vidas ecológico do litoral Sul 
Catarinense.   

Reunião Câmara Técnica Conservação da Baleia 

Franca – CONAPA Baleia Franca  

 

 

 A CTCBA estabeleceu como prioridades o aperfeiçoamento na 
definição de critérios e regulamentação para observação de 
baleias no território da APA BF  e a criação do Plano de 
Atendimentos aos Encalhes da Fauna Marinha. Karina Groch é  
Ph.D em Biologia Animal e trabalha há 16 anos na pesquisa 
para a preservação da espécie, representando a ONG Projeto 
Baleia Franca na Comissão Internacional da Baleia. Conheça 
as ações da APA BF, visitando 

www.apadabaleiafranca.blogspot.com 

 

 

 

Conselho Estadual do Jovem Empreendedor/ 

CEJESC visita o Gaia Village , realiza  Assembléia 

Geral Ordinária e torna-se parceiro da Mostra 

Lutz. 

 

Por iniciativa da Associação Comercial e Industrial de 
Garopaba- ACIG, o  Conselho de Jovens Empresários de SC – 
CEJESC, após visita técnica ao Gaia Village, realizou sua 
Assembleia Geral Ordinária no dia 21 de janeiro. Na parte da 
manhã o grupo foi recebido na Sede, onde visitaram 
exposição sobre a vida e obra de José Lutzenberger e 
conheceram as principais ações Sócio- Ambientais do GV.  

 
Com apoio do geógrafo e Coordenador do Centro de 
Visitantes do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, Luis 
Pimenta, o grupo participou de uma trilha reflexiva até a 
região do Ouvidor, reconhecendo peculiaridades biológicas e a 
geodiversidade da paisagem.  Após almoço de 
confraternização, realizaram sua 1ª Assembléia Geral 
Ordinária de 2011. Na oportunidade, o grupo doou  valor 
arrecadado na refeição para nosso Programa de Educação 
Ambiental - Mostra Lutz, expressando reconhecimento e 
compromisso. Conheça as ações deste Conselho visitando 
www.cejesc.org.br 

 

XXII Cavalgada dos Santos Reis prestigia o Gaia 

Village com seu roteiro 

Tracionalmente, recebemos nesta época,  os cavaleiros que 
participam da Cavalgada dos Santos Reis. Este ano, o 
percurso iniciado em Passo de Torres foi finalizado em 
Garopaba. Cento e dezenove cavaleiros e amazonas foram 
recepcionados no Gaia Village – Espaço da Ponte, que foi 
inaugurado com este evento. Na ocasião, o grupo teve a  
oportunidade de melhor conhecer as ações ambientais, 
descansar e percorrer trilha até a Praia da Barra. Durante 
jantar de confraternização, realizado no centro de Garopaba, 
o Gaia Village foi homenageado com troféu da Ordem dos 
Cavaleiros de Santa Catarina.  

  

 

        Notícias                                                Integração com a Comunidade 

 

Participando  da 1ª  reunião da 
Câmara Técnica da 
Conservação da Baleia Franca,  
tivemos a oportunidade de 
apoiar a escolha da bióloga 
Karina Groch, Diretora de 
Pesquisa do Projeto Baleia 
Franca,  para a coordenação 
desta importante  CT. 



 

 

Eleição COMDEMA  

 
Ambição antiga da sociedade civil de Garopaba, 
ong’s  ambientalistas, comunidades e dos movimentos 
sociais,  o Conselho de Meio Ambiente de Garopaba passou a 
ter caráter deliberativo e paritário, conforme  proposta do 
executivo,  aprovada em  unânimidade pela  Câmara de 
Vereadores.  A Lei Municipal nº 1478/2010  foi sancionada 
pelo Prefeito Municipal em 02 de dezembro de 2010 . 

 

Convidada, a Fundação Gaia/Gaia Village  foi eleita na 
condição de representante – ong´s ambientalistas.  Integram 
o COMDEMA,  gestão biênio 2011/12, representando a esfera 
pública,  as Secretarias Municipais de Educação, de 
Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente (SMDT-MA), de 
Infra-estrutura,  de Agricultura e Pesca, de Turismo,   Saúde 
e o  ICM - Bio (representando orgão ambiental federal que 
atua na esfera do município). A Sociedade Civil Organizada 
está representada pelo  Fórum da Agenda 21; Associação de 
Moradores da Limpa; Associação dos Corretores de Imóveis 
de Garopaba; Associação Comercial e Industrial de Garopaba; 
OAB;  AMA e FG / Gaia Village. A eleição para Presidencia do 
COMDEMA elegeu Nilson da Silva Mello (SMDT-MA), para 
Presidente e Luis Nieto (OAB) como Vice-Presidente 

 
Processo de Compostagem de Resíduos Orgânicos 
de Garopaba  pode incluir plásticos bio 
compostáveis 
 
Liderados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca e 
pela  Diretoria Municipal de Meio Ambiente e recepcionados 
pela Gerência do Banco do Brasil de Garopaba tivemos uma 
nova reunião de trabalho do Grupo que estuda as condições 
técnicas, estruturais,  de demanda e potenciais fontes de 
financiamento - em especial junto à Fundação Banco do Brasil 
– visando a elaboração de um projeto integrado de 
fortalecimento da agricultura familiar com técnicas orgânicas 
e o aproveitamento ecológico dos resíduos orgânicos de 
Garopaba. 

 
 Esta reunião, que contou com a presença da Central de 
Triagem e Reciclagem e da  Biomater Eco-Materiais 
Ltda,  focou atenção na possível integração das oportunidades 
que oferecem as novas tecnologias de plásticos 
BioCompostáveis. É intenção oportunizar ao consumidor 
escolhas ambientalmente responsáveis que potencializem o 
processo de compostagem dos resíduos orgânicos, já 
existente no município, pela  inclusão de 
sacolas  confeccionadas a partir de materiais naturais (amido 
de mandioca) na rede de distribuição e consumo de 
plásticos.  Para saber mais sobre plásticos BioCompostáveis 
acesse www.biomater.com.br 

 

Projeto Desenvolvimento Territorial  Sustentável 

– Identidade Cultural  

Este mês, novamente,  tivemos a satisfação de sediar o 
encontro do projeto DTS – Identidade Cultural, liderado pela 
Epagri –SC . Este DTS objetiva a  promoção do diálogo e a 
interação entre entidades e setores sócio-econômicos da zona 
costeira (turismo, pesca, agricultura e atividades culturais), 
visa articular e convergir políticas, ações e projetos em um 
processo de desenvolvimento sustentável baseado nas 
riquezas e identidades sócio-culturais do território.  
 

 
A reunião teve foco na apresentação e avaliação dos 
resultados do II Laboratório Territorial realizado em 
novembro em Itajai e a discussão do Mapa de Identidade do 
litoral centro sul de SC. Presentes a reunião 19 pessoas, entre 
técnicos da EPAGRI, Prefeituras Municipais, Pastoral da Pesca, 
Artesãos e Fórum da Agenda 21 e FG / Gaia Village. Saiba 
mais sobre o DTS visitando www.epagri.sc.gov.br 

Imagem / fato do mês: 

Nem só de trabalho vive o homem. 

Este ano o congraçamento foi animado. Avaliamos 2010, 
compartimos músicas, comidas, bebidas e presentes, mas mais 
que tudo compartimos a alegria de um ano de realizações e 
encantamento com a Vida em todos seus aspectos. 
Acreditamos, e queremos que todos acreditem, que Gaia não 
criou nós humanos para destruí-la. Criou sim em busca de 
novo nível de Consciencia. Venha conosco, vamos juntos 
buscar essa meta! 

 

Reunião Câmara Técnica Gestão Territorial – CONAPA 

Baleia Franca 

Data: 04 Fevereiro                      Local:  Sede da APA BF 

 
Encontro da Asssociação dos Apicultores do Vale do Rio 

Duna – APIVALE 

Data: 11  e 12 Fevereiro              Local: Gaia Village 

 
Reunião Câmara Técnica Atividades Sustentáveis – 

CONAPA Baleia Franca 

Data:11 Fevereiro                      Local:  Sede da APA BF 

 
Reunião Câmara Técnica Proteção e Monitoramento – 

CONAPA Baleia Franca 

Data: 11 Fevereiro                     Local:  Sede da APA BF 

 
Capacitação Ambiental das Escolas participantes da 

Mostra Lutz 

Data: 15 e 16 fevereiro              Local: Gaia Village 

 
Seminário com Mestre Budista Lama Padma Samten 

Data: 17 e 18 fevereiro             Local: Gaia Village 

Faça contato: 
Fone/fax: (48) 3354 -0002 
projeto@gaia.org.br          www.fgaia.org.br     www.gaia.org.br 
 


